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אורן מזרח, השיק היום  אורן כהן, מנכ”ל 
ד’( בכנס לסוכני אורן מזרח מערכת  )יום 
וייחודית בישראל – מחולל ביטוח  חדשה 
עסק. סוכן ביטוח שמעוניין לקבל באמצעות 
המערכת הצעה לביטוח עסק צריך למלא מספר 
פרמטרים על הפעילות העסקית של העסק 
ומקבל חזרה מיידית הצעה לביטוח עסק, 
שבאישור הלקוח מועברת לחברת הביטוח 

לאישור סופי. 
כהן התייחס למערכת החדשה ואמר כי מדובר 
בכלי שייתן יתרון משמעותי לסוכן הביטוח על 

פני המתחרים. 
כ-250 סוכני אורן מזרח, עובדי הסוכנות 
ובכירים מענף הביטוח, השתתפו בכנס ההוקרה 
שנערך בנמל תל אביב. בכנס התייחס כהן 
בהרחבה לשינויים בענף בתחום הדיגיטל. 
לדבריו, אורן מזרח השקיעה משאבים רבים 
בשנים האחרונות בפיתוח כלים דיגיטליים 
לסוכנים. “הלחם והחמאה של סוכני הביטוח 
היה תחום הרכב. אבל היום כל חברות הביטוח 
משווקות את המוצרים האלה באופן ישיר. 
אם לא נירתם לטובת התהליך – לא נשרוד. 
חייבים לקדם את העסק ברמה הטכנולוגית”. 

קשרי  ניהול  מערכת  את  כהן  הציג  עוד 
 .Bestie – 2019 הלקוחות שתושק בתחילת
מדובר במערכת CRM שמסונכרנת עם מחולל 
ההצעות Best Price, שפיתחה החברה לפני 
כשלוש שנים. “אנחנו מדברים עם הלקוח 
באופן דיגיטלי. מאוד קשה לתפוס את הלקוח 
בטלפון. הוא עסוק ורוצה לקבל SMS. לכן ככה 

אנחנו נדבר איתו”. 
את  “תפחיתו  ואמר:  לסוכנים  פנה  כהן 
העבודה של מנהלי המשרד שלכם. אם הם 
100 חידושים בחודש, תוכלו  כיום  עושים 

150 בעזרת הדיגיטל. כל סוכן יכול  לעשות 
וחייב לעשות את השינוי”. 

עובדיה  ניר  אורן מזרח  למנכ”ל  המשנה 
העניק בהרצאתו לסוכני אורן מזרח דגשים 
למיקוד עסקי. הוא הנחה את הסוכנים לתגבר 
את המכירות של פוליסות המחלות הקשות, 
הפיננסים  תחום  של  היתרונות  את  הציג 
והגמל והציע לסוכנים לשתף פעולה עם סוכני 
אלמוגים – שנרכשה על ידי אורן מזרח לפני 
מספר חודשים. הוא הרחיב על היתרונות של 
שיתופי פעולה בין סוכנים, והציג מספר שיתופי 

פעולה עסקיים בין הסוכנים. 
שי זוהר, סמנכ”ל ביטוח כללי, נתן לסוכנים 
דגשים במכירות ביטוחי עסקים – “אנחנו 
עדיין לא ממצים את תחום העסקים. יש לנו 
נישות ופתרונות ייחודיים המאפשרים לכם 
לצמוח ולקחת עסקים חדשים, אתם צריכים 

להיות שם”. 
נשיא לשכת סוכני הביטוח, ליאור רוזנפלד, 
התייחס בדבריו למגמת הדיגיטציה בענף 
הדיגיטל אנחנו מצפים  בעידן  “גם  ואמר: 

שישלמו לנו עמלה ראויה”. 
 )ראו ידיעה על פאנל בכירי הענף בעמוד 12(

סוכן ביטוח
שוק הרכב משתנה!

מרגיש שאתה נלחם על החידושים שלך? 
איתנו לא תפסיד חידושים ותגדיל את התיק!

למעבר לכלים המיוחדים לסוכני אורן מזרח

לחץ כאן <<

 אורן כהן, מנכ”ל אורן מזרח, השיק את המערכת בכנס שערכה החברה ואמר: מדובר בכלי שייתן יתרון 
משמעותי לסוכן הביטוח  המשנה למנכ”ל ניר עובדיה הציג את היתרונות של תחום הפיננסים והגמל 

והציע לסוכנים לשתף פעולה עם סוכני אלמוגים – שנרכשה על ידי אורן מזרח לפני מספר חודשים

לראשונה בענף הביטוח: אורן מזרח פיתחה 
סימולטור לביטוח עסק ללקוח הקצה

אורן כהן, מנכ”ל אורן מזרח

http://polisa.news/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9F-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97-%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%A9%D7%AA-%D7%A0%D7%AA%D7%97-%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%94%D7%A4/
http://bp-lp1.webempire.co.il/
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

הצמיג הינו אביזר הבטיחות החשוב ביותר ברכב!
הוא הקשר היחידי של הרכב לכביש!

בלעדי למבוטחי הפניקס!

בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מס' 51/2018 מה-17/10/18

 60% 
 הנחה ברכישת
לרוכשי הצמיגיםצמיגים חדשים

תיקון פנצ'רים 

בחינם

המותגים הנכללים במיזם הינם:

)CONTINENTAL מבית(

צמיג תקין 
מציל חיים!
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לראשונה בענף הביטוח: 

הפניקס מציעה למבוטחיה צמיגים 
בהנחה של 60% ותיקון תקרים חינם

במסגרת שיתוף פעולה ראשון מסוגו בענף הביטוח, מציעה הפניקס 
למבוטחיה הטבה משמעותית לרכב: הנחה על מחירי הצמיגים ותיקון 
תקרים )פנצ’רים( חינם. המהלך נעשה בשיתוף חברת חצב – יבואנית 

ומשווקת צמיגים. 
מעתה, כלל מבוטחי הפניקס יוכלו לרכוש צמיגים חדשים מהמותגים 
המשווקים על ידי חצב ב-60% אחוזי הנחה, שמוזילים משמעותית את 
עלות הרכישה. בנוסף, מבוטחי הפניקס יוכלו לתקן פנצ’רים בחינם לכל 
צמיגי הרכב בכל אחת מהפנצ’ריות של חצב, בפריסה ארצית רחבה, 

זאת לאחר רכישת הצמיגים החדשים. 
בעת רכישת שני צמיגים באותה הרכישה  - התיקון בחינם לכל 

צמיגי הרכב יהיה תקף למשך 
שנתיים מיום רכישת הצמיגים, 
ובעת רכישת 4 צמיגים התיקון 
בחינם לכל צמיגי הרכב יהיה 
תקף למשך שלוש שנים מיום 

רכישת הצמיגים.
מותגי הצמיגים המשווקים 

על ידי חצב הם:
•General  )מבית 

)Continental
 Petlas •

Three A  •
Maxtrex •

ספקית  הינה  חצב  חברת 
צמיגים דומיננטית בשוק הרכב 
ובין לקוחותיה הגדולים ניתן 
שלמה,  קבוצת  את  למצוא 
באדג’ט  ליס,  אופרייט  אלדן, 

ועוד.
שלמה מילר, סמנכ”ל בכיר ומשנה למנהל תחום ביטוח כללי בהפניקס: 
“הדאגה שלנו לציבור מבוטחינו בזמן נסיעתם מתחילה מנקודת המגע 
הראשונה של הרכב עם הכביש באמצעות הצמיג. רגע לפני תחילת 
עונת החורף, אנו רואים חשיבות רבה לתקינות הצמיגים, ומעודדים 
את מבוטחינו לערוך את בדיקות התקינות מראש. שיתוף הפעולה עם 
חברת חצב מאפשר למבוטחים לעשות זאת במחיר משתלם לכל כיס, 

ולהיערך בהתאם לעונת החורף”.

 שלמה מילר, סמנכ”ל בכיר בהפניקס: הדאגה שלנו לציבור מבוטחינו בזמן נסיעתם מתחילה 
מנקודת המגע הראשונה של הרכב עם הכביש באמצעות הצמיג  שיתוף הפעולה עם חברת 
חצב מאפשר למבוטחים לעשות זאת במחיר משתלם לכל כיס, ולהיערך בהתאם לעונת החורף

כדאי לדעת

אל תחפשו מתחת לפנס...

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

בהתאם לתנאי השירות

 שרות החלפת פנסים ומראות במקרה שבר.
 ללא הגבלת מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי.

 תו תקן לכל הפנסים ומראות הצד.
 באמצעות חברות הביטוח: כלל, מגדל, שומרה, איילון, ביטוח חקלאי

שגריר אתכם לאורך הדרך 
״פנסים ומראות צד״

שלמה מילר, סמנכ”ל בכיר בהפניקס

אילוסטרציה
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פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג' לרוכבי אופניים חשמליים

חדש!
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בפתח תקווה, נדונה  בבית משפט השלום 
חברה  שומרה  נגד  גוזלן  דוד  תביעתו של 
לביטוח בע”מ. פסק הדין ניתן ב-30 בספטמבר 
2018, בהיעדר הצדדים, מפי הרשם הבכיר, 
אורן כרמלי. שמות באי כוח הצדדים לא צוינו 

בפסק הדין. 
התובע היה מעורב בתאונה בה נגרם נזק לרכב 
אחר. התובע הכיר באחריותו לתאונה ונזקיה. 
בבואו להפעיל את פוליסת ביטוח צד ג’ שרכש 
אצל הנתבעת, התברר כי רישיונו הותלה עקב 
שיטת הניקוד )כשאין מחלוקת בין הצדדים 
שתנאי לתחולתה של פוליסת הביטוח היא 
רישיון נהיגה בתוקף(. בנסיבות אלה פיצה 
התובע את הרכב האחר על נזקיו והגיש את 
התביעה דנן לשיפוי מאת חברת הביטוח אצלה 
בוטח, בטענה כי לא נשלל הכיסוי הביטוחי. 

לטענת התובע, לא ידע כי רישיונו הותלה 
נכון למועד התאונה באשר לא קיבל כל הודעה 
מתאימה על כך ובכלל זה שלא בדרך של דבר 
דואר ממשרד התחבורה. התובע הוסיף, כי 
בבדיקה שערך במשרד התחבורה אף נאמר לו 
שרישיון הנהיגה שבחזקתו בתוקף. עוד נטען, 
כי בעת רכישת פוליסת הביטוח יכולה הייתה 
חברת הביטוח לדעת שהרישיון הותלה בבדיקה 
פשוטה במאגר הסליקה של חברות הביטוח. 
הנתבעת טענה, כי במועד התאונה לא היה 
רישיון הנהיגה של התובע בתוקף וזאת מאחר 
שרישיונו הותלה עקב שיטת הניקוד, וכי לתובע 
נשלחו הודעות על התליית רישיון הנהיגה בגין 
קורס בסיסי ובגין קורס ייעודי, וכי על פי פלטי 
דואר רשום מדובר בשתי הודעות שמעמדן 
הרישומי אצל רשות הדואר הוא “נמסר לנמען”. 
בנסיבות אלה, אין כיסוי ביטוחי לתאונה בה 

היה מעורב התובע. 
על פי בית המשפט, אין חולק שלא די בכך 
שרישיון הנהיגה הותלה, אלא שכדי שתוכל 
חברת הביטוח להסיר את הכיסוי הביטוחי בשל 
נהיגה ללא רישיון בתוקף, דבר ההתליה צריך 
להיות ידוע למבוטח. הנתבעת טענה, כאמור, כי 
הודעות ההתליה נמסרו לנמען ונכנסו לתוקף 
לאחר מסירתן. התובע טען כי קיבל הודעה 
אחת מפברואר 2014, שבעקבותיה ביצע קורס 
נהיגה נכונה, ולא קיבל הודעה נוספת )מיולי 
2014( ולכן לא ביצע קורס נהיגה נכונה נוסף. 
לפיכך, גם לא ידע על ההתליה. המחלוקת בין 
הצדדים, שעליה נחקרו התובע ורעייתו, היא 
לכאורה אם קיבל התובע את הודעת רשות 

הרישוי מיולי 2014. 
 ,2018 בית המשפט ציין, כי ב-26 באפריל 
צירפה הנתבעת לתיק בית המשפט הודעה עם 
תגובת ראש ענף נהיגה באגף הרישוי מה-25 
באפריל השנה, שניתנה בעקבות צו בית משפט 
מ-4 בדצמבר 2017, שביקש מרשות הרישוי 
להמציא את מכתבי ההתליה שנשלחו לתובע. 

בהתאם לתגובת אגף הרישוי, הרי שלכאורה 
שלח אגף הרישוי לתובע שני סוגי הודעות: 
הודעות בדבר חובתו בביצוע הקורסים הבסיסי 
והייעודי, כמו גם הודעות בדבר התליית רישיונו 
בגין אי ביצוע הקורסים הנ”ל. בנוסף, נשלחה 

הודעת תזכורת. 
על פי בית המשפט, לא הובאה ראייה ממשית 
בנוגע לסוג ההודעה שנשלחה לתובע ביולי 
2014 וזאת מאחר שלא הוצג תוכנו של המסמך 
שלכאורה שלח אגף הרישוי. לפיכך, קבע בית 
המשפט, כי לא ניתן לקבוע שמדובר בהודעת 
ההתליה עצמה ואם נוסחו של המכתב ברור 
ונהיר לנהג-המבוטח. בית המשפט העיר, שלא 
רק שלא הוצג תוכנו של המכתב הספציפי 
ששלח אגף הרישוי לתובע, אלא שגם לא הוצג 

נוסח גנרי שלו. 
בית המשפט הוסיף, כי עמדת אגף הרישוי, 
עצם  ולפיה  הרישוי,  אגף  מהודעת  העולה 
הרישום על משלוח ההודעה היא חזקת מסירה, 
מעבר לכך שאינה מחייבת את בית המשפט, 
רלוונטית ביחסים  הינה  היותר  הרי שלכל 
שבין אגף הרישוי לבין הנהג וממילא אינה 
נפרד מאגף  גוף  רלוונטית לנתבעת, שהיא 
הרישוי המבקש להסיר כיסוי ביטוחי. לשם 
הסרת הכיסוי הביטוחי, צריכה חברת הביטוח 
להוכיח ידיעה בפועל  של המבוטח, כי רישיונו 

לא היה בתוקף במועד הרלוונטי. 
בית המשפט הוסיף, כי שיטת הרישום באגף 
זאת מכיוון שאין  הרישוי הינה “תמוהה”, 
התאמה בין המועד בו נשלח דבר הדואר על 
פי אגף הרישוי לבין הרישום ברשות הדואר 

שהוא מוקדם יותר. על פי בית המשפט, ההסבר 
של אגף הרישוי לפיו “משרד התחבורה מציין 
תאריך משוער מקסימלי, אשר עד לתאריך 
ליעדו”, ספק אם  זה אמור המכתב להגיע 
יכול להתקבל שעה שמדובר ברשות ציבורית 
ובייחוד לאור ההשלכות החמורות על חירותו 
של נהג לעשות שימוש ברישיונו. בית המשפט 
אף הוסיף, כי לא ברור מדוע הדרישה לשני 
אמצעי תיקון,קורס בסיסי בנהיגה נכונה וקורס 
מתקדם, לא נשלחו לתובע באותו מכתב וזאת 
נוכח העובדה כי אמצעי התיקון הנ”ל נדרשו 

מאותו מועד. 
לנוכח ההסברים הנ”ל, מצא בית המשפט כי 
לא ניתן לבסס ממצא שהתובע קיבל הודעה 
שהיא הודעת התליה של רישיון הנהיגה. לנוכח 
אי הבהירות בסדרי הפעולה של אגף הרישוי 
כאמור, נקבע כי לא ניתן לבסס את הממצא 

ולו בדרך של ראיה נסיבתית. 
בית המשפט הוסיף, כי אמנם על פי הרישומים 
הממוחשבים של רשות הדואר, דבר הדואר 
“נמסר לנמען”, אלא שלא ניתן ללמוד מאותו 
גופו או  רישום אם מדובר במסירה לנמען 
למיופה כוח מטעמו ואם אכן הוצג ייפוי כוח 
בפני נציג רשות הדואר. כמו כן, במצב דברים 
בו מתקיים נוהג של רישומים ממוחשבים, 
מצופה היה להציג את החתימה כדי לעמוד 

על מיהות החותם. 
על  הושתו  התקבלה.  התביעה  לסיכום, 
הנתבעת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

התקבלה תביעה של נהג לתגמולים 
למרות הטענה כי בעת המקרה 

הביטוחי רישיונו הותלה והוא ידע על כך 

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך
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מגדל ורותם אמפרט הגישו תביעת 
שיבוב בסך 360 מיליון שקל 

בעקבות השריפה במפעל החברה

כתבי ההתחייבות של הפניקס 
דורגו ב-Aa3על ידי מידרוג

ורותם אמפרט הגישו לבית  מגדל 
בתל אביב, תביעת  המשפט המחוזי 
360 מיליון שקל בגין  נזיקין על סך 
תגמולי ביטוח ששולמו על ידי מגדל 
ונזקים כספיים שנגרמו לרותם, בעקבות 
שריפת ענק שפרצה במתקן גרעון של 
רותם אמפרט, במפעל החברה במישור 

רותם, ב-10 ביוני 2015.
בתביעה, שהוגשה על ידי עורכי הדין 
צביקה זליכוב, דנה סטרן-ריץ וגבריאל 
זליכוב, בן-דן ושות’  ממשרד  חלפון 
נטען, כי בעקבות השריפה נגרמו לרותם 
אמפרט נזקי רכוש בסך של כ-70 מיליון 

דולר וכן, אובדן רווחים בסך של כ-36 מיליון 
דולר נוספים. היקף הנזקים האמורים מגובה 
בחוות דעתו של השמאי ליאור בן-נון מחברת 
מקלארנס ישראל בע”מ, אשר ליווה את תהליך 
השיקום של המתקן מטעם המבטחות בעקבות 
השריפה - שיקום שארך יותר משנתיים ימים, 
 Anthony Levitt וכן בחוות דעתו של רו”ח
מחברת RGL בלונדון, ביחס לאובדן הרווחים 

שנגרמו לרותם בתקופה זו.
התביעה הוגשה נגד 11 נתבעות שונות, ביניהן 
תאגיד הענק Ashland Inc האמריקאי, חברת 
א.א.ח. פלסט, פריזמה תעשיות, טייב הנדסה, 
המרכז לבטיחות תהליכית  לודן הנדסה, 
ואחרות. התביעה כוללת טענות בדבר רשלנותן 
השריפה  לפרוץ  הנתבעות  של  ואחריותן 
והתפשטותה. טענות אלה מגובות בחוות דעתו 
John Fuller מחברת  של מהנדס הכימיה 
 Dr J H Burgoyne & Partners LLP
האנגלית, אשר ניתח את נסיבות פרוץ השריפה 
וכן בחוות דעתו של מהנדס הבטיחות וחוקר 
 Hawkins מחברת Peter Reupke השריפות

הבינלאומית, שבחן את הגורמים השונים אשר 
אחראים להתפשטות האש ולהיקף השריפה. 
בבסיסה של התביעה הועלתה הטענה, כי 
השריפה  בערב  שבוצעו  עבודות  במסגרת 
במתקן ברותם, נעשה שימוש בלתי נכון בדבק 
מסוג Derakane 470 אשר שימש להתקנת 
פתחי אדם בתעלות פיברגלס. עוד נטען, כי 
לרותם ניתנו על ידי קבלני הביצוע הנחיות 
שגויות באשר להפעלת המתקן לאחר השלמת 
עבודות אלה. בחוות הדעת שצורפה לתביעה 
נטען, כי כפועל יוצא מריאקציה כימית ומחום 
עוד  נפלט ממנה, פרצה השריפה.  רב אשר 
נטען בתביעה, כי את היקף הנזקים הגדול יש 
ליחס אף לנתבעות אשר תכננו והקימו תעלות 
סמוכות אשר עשויות מפוליפרופילן, בהיותו 
חומר דליק ביותר שגרם להתפשטותה המהירה 
של השריפה ולחוסר היכולת להשתלט עליה.

על פי כתב התביעה, סכומה הוגבל לצרכי 
כאשר  שקל,  מיליון   360 של  לסך  אגרה 
התובעות טענו כי הן שומרות על זכותן לתקן 
את התביעה בעתיד ולהעמידה על מלוא סכום 

הנזק וההוצאות בהן נאלצו לשאת בגין 
ביותר מ-400  נאמד  השריפה, אשר 

מיליון שקל.

תגובות

• מהמרכז לביטוחית תהליכית נמסר: 
וכל את הנטען  “מרשתי שוללת מכל 
בכתב התביעה. מדובר בכתב תביעה 
אשר למרשתי אין כל נגיעה לנזק הנטען 
נגוע בחוסר תום לב  בו. כתב תביעה 
אימים  להלך  פסול  ובניסיון  קיצוני 
למיטב  כל הצדקה.  ללא  על מרשתי 
גרמה  של מרשתי, השריפה אשר  ידיעתה 
לנזק הנטען במפעל רותם אמפרט פרצה בשל 
התעלמות מנהלי רותם אמפרט מהוראות 
החוק ומדרישות ותקנים הנדסיים ובטיחותיים 

המקובלים בתעשייה”.
“אנו ביצענו את  • מא.א.ח פלסט נמסר: 
החדירה, יום לפני פריצת השריפה. בזמן זה 
החומר הספיק להתקשות ולהתפלמר לחלוטין. 
בצינור.  בוצעה  ידנו  על  שבוצעה  החדירה 
ההדבקה בוצעה מחוץ לצינור, מאחר שלא 
אושר לנו לעבוד בפנים הצינור ולבצע הדבקה 
פנימית. הדבקה בוצעה לא באמצעות חום וללא 
חומרים דליקים. ההדבקה שבוצעה על ידנו, לא 
באה במגע עם חומר הגלם/ייצור שעבר בצינור. 
צוות העובדים שלנו שביצע עבודה זו, קיבל 
הדרכת בטיחות ואישורי עבודה לפני תחילת 
ביצוע העבודה. בסיום העבודה, מנהל המתקן/
מפקח, חתם ואישר ביומן העבודה, שהעבודה 

בוצעה לפני דרישת חברת רותם אמפרט”.
תגובת יתר הנתבעות לא התקבלה עד סגירת 

הגיליון.

 Ashland Inc התביעה הוגשה נגד 11 נתבעות שונות, ביניהן תאגיד הענק
האמריקאי, חברת א.א.ח. פלסט, פריזמה תעשיות, טייב הנדסה, לודן הנדסה ואחרות 

וכוללת טענות בדבר רשלנותן ואחריותן של הנתבעות לפרוץ השריפה והתפשטותה

הדירוג נמוך אל מול דירוג החברה ונובע מאופי כתבי ההתחייבות ותקופת ההלוואה הארוכה

וי
יב
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 ד
ם:

לו
צי

מעט יותר משבוע לאחר שהפניקס זכתה 
S&P מעלות,  לשיפור באופק הדירוג מצד 
חברת מידרוג קבעה דירוג של Aa3 לכתבי 
ההתחייבויות הנדחים אותם חברת הביטוח 
מבקשת להנפיק. הדירוג נכון לגיוס של עד 
600 מיליון שקל. דירוג כתבי ההתחייבות 

הנדחים נמוך מעט מדירוג האיתנות הפיננסית 
של החברה )IFS( ומגלם את הערכת מידרוג 
המכשיר  בתנאי  הטמונה  הסיכון  למידת 
ובהתחשב ברמה בה מדורגת הפניקס. הורדת 
הנוטשים מגלמת את הטווח הרחוק של כתבי 
ההתחייבויות ביחס ליתר התחייבויות של 

הפניקס ומנגנון ספיגת ההפסדים שמיוצג 
בהם.

פי מידרוג, רמת האיתנות הפיננסית  על 
של החברה והלימות ההון העתידית הצפויה 
בהפניקס מנעו מחברת הדירוג להוריד את 

.A1-דירוג כתבי ההתחייבות ל

השריפה ברותם אמפרט

http://polisa.news/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93-%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9C/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93-%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9C/
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בנק הפועלים 
ימכור בחודש 

הקרוב
9.7% ממניות

כלל ביטוח

בנק הפועלים ימכור את אחזקותיו בכלל ביטוח. כך דיווח אתמול 
)יום ד’( הבנק לבורסה. פועלים מחזיק בכ-9.47% ממניות כלל ביטוח 
ובינו לבין אי.די.בי, המחזיקה העיקרית של כלל ביטוח, קיים חוזה 
בעלי מניות משנת 1998 לפיו ניתנה לאי.די.בי זכות לסרב למכירת 

מניות כלל ביטוח על ידי הבנק. 

מתוקף החוזה, פועלים ואי.די.בי  הגיעו להסכם אתמול, לפיו תינתן 
לאי.די.בי תקופה לצורך איתור רוכשים מחוץ לבורסה במחיר מניה 
של 62 שקל. מדובר בהנחה של כ-5% על מחיר השוק, נכון ליום 
הסגירה אתמול. על אי.די.בי למצוא קונים עד ל-10 בנובמבר 2018. 
אם לא יימצאו קונים למניות כלל ביטוח עד אז, בנק הפועלים יהיה 

רשאי למכור אותן בעצמו. 
בנק הפועלים צפוי להכניס ממכירת מניות כלל ביטוח כ-119 

מיליון שקל – סכום שייכנס לדוח הרביעי של הבנק. 
מתחילת השנה מניות כלל ביטוח עלו ב-5.6% בעוד מדד ביטוח 
פלוס עלה ב-4.85%.החודש נפלו מניות כלל ביטוח במעט יותר 
מ-5% כאשר הרקע להערכות הוא כי פועלים מתכוון למכור את 
מניות חברת הביטוח והמגמה השלילית בשווקים שנרשמה לאחרונה. 
פרט לחיפוש אחר קונה למניות כלל ביטוח, שהשתייכו עד כה 
לפועלים, אי.די.בי עשויה להמשיך ולמכור את אחזקותיה שלה 
בחברת הביטוח, כחלק ממתווה המכירות שנהגה על ידי הממונה 

על הביטוח לשעבר דורית סלינגר. 
משה טרי, נאמן מניות החברה מטעם  בספטמבר האחרון מכר 
אי.די.בי, 5% ממניות חברת הביטוח ובכך למעשה בא לקיצו גרעין 
השליטה של אי.די.בי בחברה בעוד שיעור אחזקותיה ירד אל מתחת 
ל-30% )שיעור אחזקותיה הכולל של החברה בכלל ביטוח עומד 
על כ-29.8% ו-24.8% באמצעות אחזקה של הנאמן(. נכון להיום, 

כלל ביטוח היא חברה ללא גרעין שליטה.

 בעקבות הסכם שנחתם ב-1998, אי.די.בי 
תחפש בחודש הקרוב אחרי קונה למניות 
אלו מחוץ לבורסה  אם לא יימצא קונה, 

בנק הפועלים יהיה רשאי למכור את 
המניות בעצמו לאחר ה-10 בנובמבר השנה

אלפי נהגים כבר נהנים מהביטו 

הדיגיטלי המשתלם ביותר!

הצטרפו לחדשנו 

הדיגיטלי  בענף הביטוח.

הכשרה מובילה א 

מהפכ  הביטוח הדיגיטלי

הביטוח הדיגיטלי לרכב

מספר 1 בישראל

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

בית כלל ביטוח

http://polisa.news/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%a9%d7%94-%d7%98%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%9b%d7%a8-5-%d7%9e%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%9c%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%94%d7%99%d7%95-%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9b/
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חדש!
לקבל פלוס כפול בפוליסת מנהלים

"Plus מסלול מנהלים"

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

הפניקס מאפשרת לך לחסוך יותר כסף לגיל הפרישה

להצטרפות פנה לסוכן הפניקס או חייג 3455*

 ככל שצוברים יותר, 
 משלמים פחות 

 דמי ניהול*

הנחה קבועה של 
25% על הריסק** 
למקרה מוות לכל 

חיי הפוליסה

* דמי ניהול מפרמיה 3% דמי ניהול מצבירה 0.5%, בכל 100,000 ש"ח צבירה דמי הניהול יורדים ב-0.05% אך לא פחות מ-0.2% 
למצטרפים חדשים לפוליסת מנהלים Plus החל מיום ה- 05/09/2018. ההנחה בגין תעריף פוליסת ריסק למקרה מוות הינה בגין התעריפים הקבועים )תעריפי 
ספר( של הפניקס חברה לביטוח בע"מ נכון ליום 01/09/2018. האמור לעיל אינו מהוה יעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה או החיסכון במוצרים 
השונים והוא אינו תחליף ליעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק. כל האמור לעיל הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסיגיה. מכירת המוצר 
כפופה להוראת כל דין ובהתחשב בנתונים האישיים של כל אדם. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה. **ההנחה מתעריפי הספר של 

מוצר ריסק כאמור תינתן למצטרפים חדשים בלבד.החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מתן ההטבות בכל עת על פי שיקוליה בלבד.
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האם הימייה הבינלאומית מוכנה 
להתמודד עם הסיכונים החדשים?

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

כי  אומרים  הימייה  בתחום  בכירים 
להתמודד  מוכנים  אינם  העולם  ציי 
הם  עימם  הגדולים  הסיכונים  עם 
הקרוב.  בעשור  להתמודד  אמורים 
 Global מסוגו,  הראשון  הדוח 
 ,Maritime Issues Monitor 2018
נושאים   17 של  ההשפעות  את  בוחן 
בין  מחקר,  על  המבוססים  מובילים, 
מנכ”לי  מהם   36%( תפקידים  בעלי 
32% בעלי תפקידים בכירים,  חברות, 
גורמים   5% הנהלות,  חברי   9%
ממשלתיים ו-18% כלליים( בחמישים  
מדינות בעולם. על פי המחקר, הימייה 
אחד  בכל  מוכנה  אינה  הבינלאומית 

מהתחומים שנבדקו. 
 the Global Maritime הדוח שהוכן על ידי
 the International-ו  Forum, Marsh
 )IUMI( Union of Marine Insurance
העיקריים:  הסיכונים  חמשת  על  מצביע 
כלכלי  משבר  מידע,  גניבת  סייבר,  מתקפות 

זיהום  גיאופוליטית,  מתיחות  בינלאומי, 
אוויר וכשל של ממשלות. 

“עקב  הן  מידע  וגניבת  סייבר  מתקפות 
מתקפות  הבינלאומית.  הימייה  של  אכילס” 
סייבר וגניבת מידע נמצאות במקום השלישי 

17( מבחינת השפעה על הסחר  )מבין 
הבינלאומי הימי בעשר שנים הבאות, 
נמצא  בינלאומי  כלכלי  משבר  כאשר 
הדלקים  ומחירי  הראשון  במקום 

נמצאים במקום השני. 
אירוע  לקרות  ההסתברות  מבחינת 
סייבר בעשר שנים הקרובות נמצאות 
במקום  מידע  וגניבת  סייבר  התקפות 
לקרות  מוכנות  מבחינת  הראשון. 
אירוע - התקפות סייבר וגניבת מידע 

נמצאות במקום האחרון )מתוך 17(. 
טכנולוגיות התפעול של נמלים בעולם, 
נמל בנפרד,  שפעלו בעבר הקרוב בכל 
בינה  באמצעות  לזו  זו  מתממשקות 
הבינלאומיים  הנמלים  מלאכותית. 
במטרה  חכמים”  “נמלים  להיות  הופכים 
לחסוך בהוצאות וליעל את הפעילות. פעילות 
סייבר  לסיכוני  הנמלים  את  חושפת  זו 
נמל  על  סייבר  התקפות  על  נודע  ולאחרונה 

ברצלונה ונמל סן דייגו. 

 דוח חדש מצביע על חמשת הסיכונים העיקריים: מתקפות סייבר, גניבת מידע, משבר 
כלכלי בינלאומי, מתיחות גיאופוליטית, זיהום אוויר וכשל של ממשלות  הפיכת הנמלים 

הבינלאומיים ל”נמלים חכמים” במטרה לחסוך בהוצאות, חושפת אותם לסיכוני סייבר

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה 
וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות השימוש בכרטיס ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

 הטענה עצמית של כרטיס ה-PassportCard שברשותכם:
 • לתשלום מיידי במקום, במקרים רפואיים בחו"ל.

 • למשיכת מזומן במקום, מכל כספומט בעולם
במקרה של עיכוב בהגעת הכבודה.

PassportCard Pocket היכנסו ל: להורדת 

הביטוח האוטונומי הראשון בעולם

מטעינים את הכרטיס
ולא מוציאים כסף מהכיס

הנמל הישן בברצלונה

יה
פד

קי
 וי

ם:
לו

צי
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עובדי קרנות הפנסיה 
הוותיקות החלו היום בשביתה

מגדל מוקירה את ההתנדבות של עובדיה: 
גדל מספר המתנדבים השנה מקרב החברה 

 על פי ההסתדרות, השביתה נעשית על רקע התנהלות חד צדדית  של הנהלת עמיתים בנוגע 
לשחיקה בזכויות העובדים והטלת מטלות נוספות עליהם  העובדים בקרן לא יקבלו קהל

 חברת הביטוח תרמה 10,000 שקל לעמותות שבהן מתנדבים העובדים 
והסוכנים, בשמם ובשם הקבוצה  השנה תרמה מגדל ל-21 עמותות

הוותיקות  עובדי קרנות הפנסיה  כ-350 
החלו היום )ד’( בשביתה על  בניהול מיוחד 
רקע התנהלות חד-צדדית של הנהלת עמיתים 
וסירובה לפתור את הסוגיות שבמחלוקת בין 

הצדדים. 
עובדי הקרנות מטפלים בפנסיות של יותר 
מ-230 אלף גמלאים וכ-130 אלף מבוטחים 
פעילים, הנמצאים תחת כ-10,000 מעסיקים. 
בחודש פברואר שחלף הוכרז סכסוך עבודה 
בקרנות על רקע שחיקה בזכויות העובדים 
והטלת מטלות נוספות עליהם, אפליה בתנאי 
הימנעות  השירות,  מרכזי  עובדי  העסקת 
מקידום עובדים בהסכמים קיבוציים, פגיעה 

בוועד ועוד. 
פעלה  הסכסוך  הוכרז  מאז 
באחריות  העובדים  נציגות 
ובאיפוק על מנת להגיע להסכם 
קיבוצי בין הצדדים, אולם הנהלת 
בעמדותיה  התבצרה  הקרנות 
וסירבה להניח הצעות ענייניות 
לפתרון המשבר. לנוכח המבוי 
הצדדים  בין  במגעים  הסתום 
והזלזול מצד ההנהלה, החליטה 
נציגות העובדים לפתוח מיום ד’ 

בצעדים ארגוניים. 
במכתב שנשלח אתמול אל המנהל המיוחד 

הוותיקות  של קרנות הפנסיה 
שבהסדר עמיתים, יואב בן אור, 
וההסתדרות  הודיעו העובדים 
על השביתה, במסגרתה יחדלו 
כל העובדים מביצוע מטלותיהם 

השוטפות לרבות קבלת קהל. 
על  מלווים  הקרנות  עובדי 
המעו”ף  הסתדרות  יו”ר  ידי 
ארנון בר דוד ומזכירת החטיבה 
דה  ע ף  ” ו ע מ ה ת  ו ר ד ת ס ה מ
קרמרסקי. כיו”ר הוועד משמש 
העובדים  בונקובסקי.  יוסי 

מיוצגים משפטית על ידי עו”ד יובל ברוק.

מגדל קיימה אתמול )ג’( טקס הוקרה עבור 
עובדי החברה וסוכניה, בעקבות סיום “תכנית 
המתנדבים של מגדל” לשנת 2018. זו השנה 
הרביעית ברציפות שטקס זה מתקיים בחברה, 
נושא  כחלק ממאמצי החברה להרחיב את 
האחריות החברתית וביסוס תחום המעורבות 

בקהילה במגדל.
האירוע התקיים במעמד מנכ”ל החברה דורון 
ספיר, יו”ר מגדל עודד שריג, יו”ר מגדל שוקי 
הון וחבר ועדת התרומות ישראל אליהו וחברי 

הנהלת החברה.
בטקס צוין, כי השנה, תחת הובלתה של ענת 
עופרי, מנהלת תחום האחריות החברתית 
מקרב  המתנדבים  מספר  הגיע  בקבוצה, 
והעובדים למספר שיא. המדובר  הסוכנים 
בעובדים וסוכני ביטוח המתנדבים בעמותות 
ובארגונים חברתיים בזמנם הפרטי ועל בסיס 

קבוע.
ממגדל נמסר כי עבור החברה עובדים וסוכנים 
אלו מהווים אות ומופת לערכי ההתנדבות, 
לנזקק  והעזרה  הנתינה, הערבות ההדדית 
ולאחר. במסגרת זו מעניקה החברה תרומת 
הוקרה בסך 10,000 שקל לעמותות ולארגונים 
שבהם מתנדבים העובדים והסוכנים, בשמם 

ובשם הקבוצה.
השנה הוענקו תרומות הוקרה ל-21 עמותות 
וארגונים, הפועלים למען הקהילה במגוון 
תחומים: סיוע לחולים, ילדים ונוער במצוקה, 
חיים  בעלי  וכן  לנזקקים  מזון  נפשי,  סיוע 

נטושים.
בעת הנחיית הטקס, אמרה עופרי: “מגדל 

חלק  להיות  שאוהבים  באנשים  התברכה 
מעשיית הטוב, 

ולראייה, השנה הייתה לנו היענות שיא של 
סוכנים ועובדים שמתנדבים בזכות עצמם, כל 
אחד ואחת בתחום הקרוב ללבו, מגשימים את 
השליחות שלקחו על עצמם. ברור לנו שבשגרת 
לא קל למצוא  והחיים הפרטיים,  העבודה 
את הזמן ואת כוחות הנפש, לפעול ולהושיט 
יד לעזרת הזולת. אנחנו מעריכים מאוד את 
העובדה שאתם יוצאים ממעגל הנוחות שלכם 
ופוגשים את מי שזקוקים לסיוע ותמיכה בחיי 

היומיום וגם ברגעים קריטיים”.
הטקס התקיים באולם שבבנייני החברה 
בקריית מגדל, אליו הגיעו מנהלי העמותות, 
מתנדבים רבים מקרב העובדים והסוכנים, 

ואורחים נוספים מהמגזר השלישי”.
דורון ספיר: “אני גאה לעמוד בראש חברה 
שמחוברת לנושא האחריות החברתית ובמידה 
חברה  עליונה,  חשיבות  לה  מייחסת  רבה 
ואחריותנו  עליון,  זהו ערך  שמבינה שלתת 
אל מול הציבור היא גם בנתינה לקהילה בה 

אנו חיים”.

מבטחים ומבוטחים

מנכ”ל עמיתים, יואב בן אור

יו”ר מגדל עודד שריג, מנכ”ל מגדל דורון ספיר והמשנה למנכ”ל ליאור רביב
מעניקים תעודות הערכה למתנדבים

”צ
יח

ם: 
לו

צי



17 באוקטובר 2018                                                                                                                   עמוד 12 / מתוך 12
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

משנה למנכ”ל מגדל ליאור 
רביב: סוכן הביטוח צריך לחשוב 

על הלקוח, לא על המוצר

מבטחים ומבוטחים

 אורן אל און, משנה למנכ”ל הפניקס: רווחיות הפניקס מושגת בזכות סוכני הביטוח – סומכים על 
הסוכנים שיעבירו את העסקים הנכונים  שלומי תמן, משנה למנכ”ל כלל ביטוח: סוכן הביטוח צריך 

להיות האורים והתומים של הלקוח שלו בכל ענייני הכספים  אורן כהן, מנכ”ל אורן מזרח, על הערוצים 
הישירים בחברות הביטוח: אנחנו צריכים לרקוד את הטנגו הזה עם חברות הביטוח וגם לדעת להרוויח

פאנל בכירי הענף:

“סוכן הביטוח 
צריך לחשוב על 
הלקוח, לא על 
אנחנו  המוצר. 
תת  ל ם  י ע ד ו י
לסוכן הביטוח 
את הפתרונות 
שהוא צריך, אבל 
הוא, מצדו, חייב 
להתחיל לראות 
וח  ק ל ה ת  א
אי  בשלמותו. 
פל  ט ל ר  ש פ א
לק  ח ב ק  ר
מהמוצרים” – 
כך אמר ליאור 
נה  ש מ  , ב י ב ר
ומנהל  למנכ”ל 

במגדל,  הפצה  וערוצי  הלקוחות  חטיבת 
במסגרת פאנל בכירים שנערך בכנס הסוכנים 
שערכה סוכנות הביטוח אורן מזרח )ראו ידיעה 

בעמוד 2(. 
בפאנל השתתפו גם משנה למנכ”ל הפניקס 
ומנהל חטיבת הלקוחות אורן אל און, משנה 
ומנהל מערך העסקים  כלל ביטוח  למנכ”ל 
ואורן כהן, מנכ”ל אורן מזרח.  שלומי תמן 
נערך בהנחיית משנה למנכ”ל אורן  הפאנל 

מזרח, ניר עובדיה. 
הפניקס  של  לרווחיות  התייחס  און  אל 
ולשאלה האם חברות הביטוח הצליחו לשבור 
את מחזור הרווח/הפסד בן השנתיים ואמר: 
“הפניקס היא רווחית בין היתר בזכות סוכני 
הביטוח. אנחנו בהפניקס חושבים קצת אחרת. 
למשל, הפניקס צעיר, רכב שני או מוצר הצמיגים 
החדש )ראו עמוד 4( - זו חשיבה מחוץ לקופסה. 
שלנו  הסוכנים  על  סומכים  אנחנו  בנוסף, 

שיעבירו לנו את העסקים הנכונים”. 
רביב התייחס להחלטה של בעל השליטה 
רק  ביטוח אלמנטרי  שלמה אליהו לשווק 
באמצעות סוכנים ואמר: “ההחלטה לא לשווק 
ביטוח אלמנטרי ישיר זו לא אמוציה. זו החלטה 
עסקית. אולם מדובר בהחלטה קשה - חסם 
הכניסה לשיווק ישיר הוא אפסי, ואין בעיה מחר 
להתחיל להתחרות בסוכנים, אבל לא עושים 
זאת מכמה סיבות, שעיקרן הוא שהמוצר שלנו, 

כולל סוכן, הוא מוצר יותר טוב”. 
רביב התייחס להחלטה כן לשווק ביטוח חיים 

ופנסיוני באופן ישיר ואמר: “אי אפשר לתקן את 
כל העולם. סגרנו את איחוד ישיר כי עסקית 
זה לא התאים, אבל בפנסיוני אי אפשר. רכשנו 
את ק.ה.ל ואת מקפת כעסק ישיר. אבל אנחנו 

מוצאים את הפתרונות לסוכנים”.
עובדיה: “הרבה מהמשווקים הישירים של 
חברות הביטוח מגיעים אחרי מספר שנים 
אלינו ומבקשים להיות סוכנים עצמאים. האם 
המודל הזה יכול להחזיק מעמד או שחברות 
הביטוח בונות את דור העתיד של הסוכנים?”.

תמן: “כלל ביטוח היא חברה של סוכנים, 
וזה המדיניות שלנו, ואנחנו צועדים גם בעולם 
הדיגיטל. יש שם כלים מדהימים, ואני קורא 
לסוכנים לעשות בהם שימוש מושכל, כגון בהר 
הביטוח. עולם הפנסיה די ננטש על ידי סוכני 

ביטוח. זה עולם של שיתוף פעולה”. 
כהן התייחס לסוגיית האיום של השיווק 
הישיר על סוכני הביטוח ואמר: “אנחנו לא 
מנסים לנצח את חברות הביטוח, אני מבין את 
הראש שלהן. המפקחת הקודמת דורית סלינגר 
הצליחה ליצור שני ערוצים על אותו יצרן, מה 
שמייצר אלטרנטיבה ללקוח. מול החברות 
הגדולות אנחנו לא בניגוד אינטרסים. אי אפשר 
להגיע לעסק ולהתנהל מולו בעזרת המוקד של 
חברת הביטוח. אנחנו צריכים לרקוד את הטנגו 
הזה עם חברות הביטוח – וגם לדעת להרוויח”.

בנוגע לסוגיית ההתמחות אמר תמן: “העולם 
צריך ללכת לכיוון ההתמחות. למשל, בתחום 
ופנסיה – הסוכן צריך להיות  ביטוח חיים 

האורים והתומים של 
הלקוח ולטפל לו בכל 
ענייני הכספים שלו”. 
התייחס  און  אל 
אלטשולר  לכניסת 
שחם ופסגות למכרז 
קרנות ברירת מחדל 
ונשאל האם המהלך 
מוציא את הסוכנים 
און  אל  מהמשחק. 
לא.  “ממש  השיב: 
אזרחי  של  העתיד 
המדינה זה לא קרנות 
זה  מחדל.  ברירת 
יהיה מחדל לאומי. 
יצאנו  ו  עכשי רק 
הלאומי  מהמחדל 
הסיעוד.  ום  תח ב
לצערי הסוכנים נוקטים בגישה הלא נכונה - 
אל תנטשו את ענף הפנסיה. זה התשתית לכל 
הפעילות שלכם”. אל און קרא לסוכנים לחשוב 
יצירתי – “אנחנו יודעים לתת פתרונות, והסוכן 
הביטוח הוא השותף הכי טוב של חברת ביטוח”.
על  לעשות  הסוכנים  על  “מה  עובדיה: 
ועבור  רווחית עבורם  פעילות  מנת  לבסס 

החברות?”.
לדבר  להפסיק  צריכים  “הסוכנים  רביב: 
על מוצר, ולהתחיל לדבר על לקוח. ביקרתי 
לאחרונה סוכן שעזב את תחום הפנסיה, אבל 
כעת הוא הבין שהעסק קפא והוא חייב את 
יודעים לתת לכל סוכן את  הפנסיה. אנחנו 
הפתרון שהוא צריך. הוא, מצדו, חייב להתחיל 
לראות את הלקוח. אי אפשר לטפל רק בחלק 

מהמוצרים”. 
עובדיה: “האם מודל גביית שכ”ט חלקית על 
ידי הסוכן הוא מודל נכון? הסוכנים צריכים 
ללמוד לייצר הכנסות משכר טרחה או להמשיך 

להתבסס על עמלות מהחברות בלבד?”
רביב: “אני לא יודע מה המודל הנכון. אבל כל 
סוכן צריך לחדד את הצעת הערך שלו. יש כל 
מיני מודלים של גבייה מהלקוח. למשל, אני לא 
חושב שסוכן צריך לעשות תכנון פרישה בחינם.” 
כשהחברות  שב-1994,  זוכר  אני  תמן:” 
הישירות נכנסו, וכולם היו בלחץ. ואחר כך 
היו בלחץ כשהבנקים נכנסו לענף. אמנם יש 
כוחות שוק, אבל אני אומר – אי אפשר להחליף 

סוכן ביטוח”. 

מימין: אורן כהן מנכ”ל אורן מזרח, משנה למנכ”ל מגדל ליאור רביב, משנה למנכ”ל כלל ביטוח 
שלומי תמן ומשנה למנכ”ל הפניקס אורן אל-און


